สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 32/2560 วันที่ 7 สิ งหาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

กิ จกรรมสัปดาห์วนั วิ ทยาศาสตร์
ผูป้ กครอง

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก จัดกิ จกรรม “สัปดาห์วนั วิ ทยาศาสตร์” ขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิ งหาคม
2560 เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ‚พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย‛ และ
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิต ร ‚พระบิด าแห่ ง เทคโนโลยีข องไทย‛ และ ‚พระบิด าแห่ ง นวัต กรรมของไทย‛ เพื่อ เป็ น การเทิดพระเกีย รติ
ในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระมหากษัตริยไ์ ทยทัง้ 2 พระองค์ และส่งเสริมความรูค้ วามสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดของการจัดกิจกรรม ‚จุดประกายความคิด วิทยาศาสตร์
รักษ์โลก‛ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็ นระบบ
สาหรับกิจกรรมสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560 นี้ นักเรียนจะได้จุดประกายความคิดผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ประกอบด้วยการทาโครงงานทางวิทยาศาสตร์โดยบูร ณาการเข้ากับการเรียนการสอนทัง้ ของครูไทย และครู
ชาวต่างประเทศ การจัดนิทรรศการตามโครงการพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ
การจัดฐานการเรียนรูท้ น่ี กั เรียนระดับมัธยมเป็ นผูค้ ดิ และดาเนินการตลอดกิจกรรม
นอกจากนี้บ ริเวณห้องโถงจะจัด แสดงนิท รรศการ ผลงานโครงงานของนัก เรีย น เพื่อ ให้เ กิด บรรยากาศของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี หมาะสมกับวัย สามารถนาไป
ต่อยอดความรูใ้ นระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือผูป้ กครองในการสนับสนุนกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 32/2560
เรือ่ ง กิ จกรรมสัปดาห์วนั วิ ทยาศาสตร์
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 11 สิ งหาคม 2560)
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ชื่อเล่น ........................ ชัน้ ................. ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 32/2560 เรื่อง กิจกรรมสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้..............................................................................................................................................................................
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ลงชื่อผูป้ กครอง....................................................................

Newsletter Special Edition 32/2017 August 7th, 2017
National Science Week
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road will hold the annual National Science Week from August 15th – 18th,
2017, to commemorate His Majesty King Chulalongkorn, also known as the ‘Father of Thai Science’, and His
Majesty King Bhumibol Adulyadej, ‘Father of Thai Technology’ and ‘Father of Thai Innovation’. This is an occasion to
pay our respect to both great kings for their brilliance and skills in science and technology. In addition, the activity
also aims to enhance our students’ skills in science and technology to help them reach their full potential. Under the
theme ‘Inspiring Scientific Ideas to Conserve the World’, students will learn about the creative process and critical
thinking.
During the National Science Week, students will study lessons in both Thai and English that will be
integrated with scientific and technological knowledge and processes. Students will complete a project to create a
piece of scientific work, which will be displayed in an exhibition in the lobby, and also compete in a science
competition. The purpose of the exhibition is to instill pride in the students, to encourage them to extend their
knowledge and to encourage the sharing of knowledge among students. Moreover, students in Secondary level will
create learning stations for other students to participate in.
We would like to ask for your cooperation and support for this activity.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 32/2017
National Science Week
(Please return this reply form by August 11th, 2017.)
I, ……………………………..………….……, parent/guardian of………………………..…………………….………………………….....….,
Nickname…………………………,Class……..…………, have read this newsletter Special Edition 32/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………………………………...…...
………...……..…………………………………………………………………………………………………………….……………………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Parent/GuardianSignature……………………………………

